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O FIRMIE

ORLEN Administracja sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład 
Grupy Kapitałowej ORLEN. Działamy na rynku od 2006r. 
i zatrudniamy ponad 270 pracowników w Płocku, Warszawie 
oraz 11 miastach w Polsce. Nasze usługi świadczymy na rzecz 
PKN ORLEN, spółek Grupy Kapitałowej ORLEN oraz 
podmiotów zewnętrznych. Oferowane przez nas skuteczne 
rozwiązania, poparte wieloletnim doświadczeniem 
i znajomością rynku, to efekt umiejętnego połączenia pracy ludzi, 
nowoczesnych procesów zarządzania oraz zaawansowanych 
technologii. Wyróżnikiem naszej oferty jest kompleksowość 
usług i elastyczność w reagowaniu na potrzeby i oczekiwania 
Klientów. 

Czym się zajmujemy?
 

· Kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami wraz 
           z usługami technicznymi oraz  okresowymi kontrolami obiektów

Usługami technicznymi
· Realizacją projektów inwestycyjnych
· Usługami archiwizacyjnymi
   Usługami kancelaryjnymi

Usługami konferencyjno-bankietowymi
· Usługami gastronomicznymi
· Usługami pralniczymi
· Dystrybucją wody, napojów oraz mleka  

Usługami poligraficznymi

Nasze atuty:

· Kompleksowość i wysoka jakość świadczonych usług
· Wykwalifikowana i doświadczona kadra
· Wieloletnia znajomość rynku
· Wykorzystanie zaawansowanych technologii
· Elastyczność w podejściu do oczekiwań Klienta
· Terminowość i rzetelność
· Znajomość przepisów i procedur wewnętrznych Grupy Kapitałowej ORLEN
· Zarządzanie w oparciu o wymagania norm ISO oraz PN-N

Zawsze z pasją, zawsze dla Was!



KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

To usługi bieżącego administrowania i technicznego utrzymania obiektów wraz 
z prowadzeniem ich dokumentacji, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wykorzystania tych 
obiektów.

Twoje korzyści:

· Gwarancja bezpieczeństwa użytkowania budynku 
i instalacji budynkowych

· Gwaranc ja  p rowadzen ia  dokumen tac j i  
w zgodności z przepisami prawa.

Oferujemy m.in:

· Nadzór nad bezpiecznym użytkowaniem obiektów, 
stanem technicznym i ochroną przeciwpożarową

· Nadzór nad terminami obligatoryjnych przeglądów 
i kontroli

· Wykonywanie przeglądów w branży budowlanej i sanitarnej zgodnie z wymaganiami 
prawa budowlanego i innych przepisów ustawowych

· Profesjonalne prowadzenie dokumentacji obiektów
· Stały kontakt z właścicielem i użytkownikami oraz wsparcie merytoryczne podczas 

audytów i kontroli
Nadzór i koordynację prac prowadzonych na terenie obiektów przez podmioty 
zewnętrzne
Bezpieczeństwo obiegu informacji w ramach GK ORLEN. 

Zarządzamy m.in.:

Pałac Srebrna

Obiekt zabytkowy położony na terenie parku 
krajobrazowego w Srebrnej, gmina Stara 
Biała.             
Oddalony  od  Płocka  o  ok.  10  km. Wnętrza 
wypełniają oryginalne antyki, a całość 
urządzona jest w klimacie XIX wiecznego 
ziemiańskiego dworu. Pałac posiada 3 sale 
konferencyjno-bankietowe, bibliotekę, salę 
kominkową, 9 pokoi. 



USŁUGI TECHNICZNE

W ramach Kompleksowego Zarządzania Nieruchomościami oferujemy również świadczenie 
usług technicznych polegających na:

           Bieżącej kontroli sprawności instalacji i urządzeń budynkowych
           Konserwacji i wykonywania drobnych napraw instalacji i urządzeń budynkowych 
           w tym usuwanie usterek i awarii
           Wykonywaniu drobnych prac remontowo-budowlanych (prace malarskie, glazurnicze,   
           biały montaż itp.)
           Prace konserwacyjno-serwisowe, naprawy i usuwanie awarii urządzeń i systemów  
           klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa
           Świadczeniu usług relokacji i przygotowania stanowisk wyposażeniowych
           Archiwizowaniu i nadzorze nad kompletnością dokumentacji technicznej budynku:          
           dokumentacją techniczną i eksploatacyjną
           Serwisie, naprawie i usuwaniem awarii systemów HVAC



REALIZACJA PROJEKTÓW 
INWESTYCYJNYCH
Realizujemy prace projektowe, remontowe oraz utrzymaniowe 
w formule Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) lub 
Inwestora Zastępczego (IZ).

Gwarantujemy:

· Zgodność  zobowiązującymi przepisami oraz sztuką 
budowlaną

· Zachowanie niezbędnych standardów technicznych 
oraz funkcjonalno – użytkowych

· Nadzór nad koordynac ją pro jektu w faz ie 
przygotowawczej oraz realizacyjnej

Oferujemy m.in.

· Współpracę z Inwestorem przy planowaniu projektu
· Wybór biura projektowego oraz stałą współpracę z projektantem
· Koordynację w zakresie aktualizacji założeń oraz wartości budżetu projektu
· Tworzenie harmonogramu realizacji prac wraz z bieżącą jego aktualizacją
· Współpracę z inspektorami nadzoru Inwestora oraz w procesach odbiorów
· Rozliczanie rzeczowo – finansowe projektu

Fachowe doradztwo branżowe 

Nasze projekty: 

· Budowa Innowatorium w budynku Senator w Warszawie
· Modernizacja obiektu Pałac Srebrna

Remont i przebudowa budynku Centrum Administracyjnego 
ANWIL S.A. we Włocławku.



USŁUGI ARCHIWIZACYJNE

Wykonujemy usługi archiwizacji dokumentacji PKN ORLEN oraz spółek z GK zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa

Oferujemy m.in:

· Porządkowanie i przechowywanie dokumentów
· Wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów
· Niszczenie dokumentów
· Digitalizację dokumentów
· Doradztwo w zakresie przechowywania i postępowania z zasobem archiwalnym

Obsługę archiwów u Klienta
Opracowywanie normatywów kancelaryjno - archiwalnych
Kwerendy

Jesteśmy upoważnieni do przechowywania dokumentów zawierających dane podlegające 
szczególnej ochronie, na podstawie wpisu do rejestru przechowawców dokumentacji osobowo-
płacowej (zaświadczenie z dnia 13 sierpnia 2007 r., znak: SR.NG/AM/634-13/29/07  wydane przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego).



Realizujemy procesy  dostarczania i odbioru korespondencji na 
najwyższym poziomie z zachowaniem wymogów określonych 
przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami organizacyjnymi.

W celu zapewnienia optymalnego czasu obiegu korespondencji oferujemy:

· Dostarczanie i odbiór korespondencji (w tym z placówki pocztowej w imieniu 
klienta)

· Rejestrację, stemplowanie datą wpływu kopert, ustalanie odbiorców 
indywidualnych korespondencji adresowanej ogólnie do firmy

      Skanowanie korespondencji
· Wysyłkę listów poleconych i zwykłych
· Obsługę firm kurierskich (odbiór oraz wysyłka przesyłek)

Dystrybucję prasy, periodyków oraz czasopism specjalistycznych
· Obsługę reklamacji 
· Prowadzenie elektronicznego rejestru faktur
· Kopertowanie i adresowanie korespondencji
· Komasowanie  -  łączenie faktur wysyłanych do jednego nabywcy

Obsługa systemu e-ok

USŁUGI KANCELARYJNE



USŁUGI KONFERENCYJNO-BANKIETOWE
Wieloletnie doświadczenie w obsłudze zarówno małych, jak i dużych firm, Klientów 
indywidualnych oraz dużych eventów pozwala nam oferować pełen zakres usług cateringowych 
na najwyższym poziomie w salach bankietowych i konferencyjnych w Centrum Konferencyjnym 
„Dom Technika” oraz w miejscu wskazanym przez Klienta.

W ramach realizowanych usług konferencyjno-bankietowych oferujemy:

·  - konferencje, warsztaty, sympozja, targi, spotkania integracyjne.
· Catering premium - gale, recitale, bale studniówkowe, imprezy masowe.
· Catering indywidualny - przyjęcia imieninowe, urodzinowe i rocznicowe, komunie, chrzty, 

jubileusze, pikniki.
· Zestawy i upominki okolicznościowe - paczki świąteczne, kosze okolicznościowe, 

upominki firmowe.
· Obsługę kawiarnianą – całodzienną obsługę kawiarnianą w miejscu wskazanym przez 

klienta.

Catering biznesowy

Zapraszamy do współpracy podczas planowania i realizacji wszelkiego rodzaju eventów. 
Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi i starannie wybranymi podwykonawcami, dzięki 
czemu bez przeszkód realizujemy wszystkie projekty z zaangażowaniem i w poczuciu 
odpowiedzialności za powierzone nam zaufanie.



USŁUGI GASTRONOMICZNE
Świadczymy kompleksowe usługi gastronomiczne dla PKN ORLEN S.A., spółek Grupy Kapitałowej 
ORLEN, podmiotów zewnętrznych oraz klientów indywidualnych, które swym zakresem obejmują 
produkcję i dystrybucję żywności. 

Oferujemy indywidualnie dopasowane menu, w zależności od rodzaju pracy i potrzeb – serwujemy 
wysokoenergetyczne posiłki dla pracowników fizycznych, lekkie dania dla pracowników 
umysłowych, bogaty wybór dań wegetariańskich. Potrawy są zoptymalizowane pod względem 
wartości kalorycznych i odżywczych, a składniki cechuje ich wysoka wartość odżywcza.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

· Posiłki profilaktyczne, regeneracyjne i pracownicze
Realizujemy produkcję i dostawy ciepłych lub do odgrzania posiłków profilaktycznych, 
regeneracyjnych i pracowniczych

· Śniadania, przekąski, obiady
Obsługujemy stołówkę pracowniczą PKN ORLEN S.A., bufety w CM Medica i budynku 
Centrum Usług Korporacyjnych oraz kioski gastronomiczne na terenie Zakładu 
Produkcyjnego. Nasza oferta obejmuje przekąski, śniadania, obiady oraz napoje zimne 
i gorące. Ponadto realizujemy zamówienia na wynos lub z dowozem do klienta

· Zlecenia indywidualne
Realizujemy wszystkie zlecenia dotyczące przygotowania posiłków w formie cateringów 
eventowych, indywidualnych, biznesowych jak i Premium na potrzeby klientów zewnętrznych 
oraz własnych usług konferencyjno-bankietowych

· Obsługa śniadań w Hotelu Petrochemia
W pełni realizujemy obsługę śniadań dla gości zakwaterowanych w Hotelu Petrochemia 
w zakresie przygotowania posiłków oraz obsługi kelnerskiej.



USŁUGI PRALNICZE
ORLEN Administracja sp. z o.o. świadczy usługi pralnicze dla najbardziej wymagających 
klientów w branży przemysłowej, hotelarskiej i gastronomicznej oraz dla klienta indywidualnego. 
Specjalizujemy się w czyszczeniu odzieży roboczej zabrudzonej substancjami ropopochodnymi, 
których efektywne czyszczenie gwarantuje zachowanie właściwości antyelektrostatycznych. 
Korzystamy z wydajnych systemów prania opierających się na przyjaznych dla środowiska 
produktach pralniczych posiadających wymagane atesty i zezwolenia. Czyścimy chemicznie 
w najnowszej generacji agregatach, w których proces czyszczenia stanowi w pełni ekologiczny 
obieg zamknięty. 

Realizowane przez nas usługi będą wykonywane z zachowaniem 
najwyższej jakości, przepisów ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa informacji i przepisów BHP. potwierdzone  
certyfikatami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001, 
ISO/IEC 27001:2013.certyfikatami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001, ISO/IEC 27001:2013.

Nowoczesny park maszynowy, specjalistyczne środki piorące oraz 
wykwalifikowani pracownicy to nasza gwarancja terminowości 
i wysokiej jakości wykonywanych usług.

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom klienta, 
chcielibyśmy zapewnić, że przedstawiana przez nas oferta 
zawiera kompleksowy zakres usług, w tym:

znakowanie personalne i numeryczne każdego 
asortymentu kodami kreskowymi, indywidualnie dla 
każdego pracownika,

pranie wodne, w tym odzieży 
 antyelektrostatycznej/trudnopalnej/Nomex 
oraz czyszczenie chemiczne

odplamianie i impregnowanie odzieży  
antyelektrostatycznej/trudnopalnej/Nomex,

naprawy krawieckie, maglowanie i prasowanie 
asortymentu

pakowanie indywidualne dla danego  
pracownika oraz foliowanie

odbiór i dostawa asortymentu od Zleceniodawcy 



ORLEN Administracji realizuje usługi dystrybucji wody 
mineralnej, napojów i mleka na potrzeby pracowników PKN 
ORLEN S.A., GK ORLEN oraz podmiotów zewnętrznych. 
Kierujemy się zawsze najlepszymi standardami obsługi Klienta, 
zdobyliśmy zaufanie u swoich obecnych Kontrahentów jak 
i Dostawców. Każde zamówienie traktujemy indywidualnie 
i z dbałością o szczegóły, dokładnie analizujemy potrzeby 
i oczekiwania Klientów. W trosce o zaspokojenie potrzeb 
naszych Odbiorców gwarantujemy dostawy oferowanych 
produktów w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie.  Z pełnym 
zaangażowaniem służymy pomocą i  doradztwem, 
uwzględniając wszelkie uwagi ze strony Klienta.

DYSTRYBUCJA WODY, 
NAPOJÓW I MLEKA

Co nas wyróżnia:

· Szeroki asortyment oferowanych produktów z możliwością jego zmian lub 
rozszerzenia

· Dostawy realizowane bezpośrednio w miejsce wskazane przez Klienta 
(„na tzw. stół”)
Stały nadzór nad jakością oferowanych produktów

· Czas realizacji dostawy od momentu zgłoszenia (maksymalnie 24 h)
· Realizacja dostaw do placówek regionalnych na terenie całego kraju
· Bezpłatne zapewnienie urządzeń do dystrybucji wody wraz z serwisem 

i sanityzacją
· Niezwłoczne reagowanie na wszelkie reklamacje i wprowadzenie programów 

naprawczych

 



USŁUGI POLIGRAFICZNE
Świadczymy kompleksowe usługi poligraficzne, które swym 
zakresem obejmują projektowanie graficzne oraz druk. 
Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z nami 
przebiegała sprawniei na jak najwyższym poziomie. 
Gwarantujemy profesjonalną obsługę oraz indywidualne 
podejście do każdego klienta. Chętnie służymy radą i pomocą 
w omówieniu projektu.Usługi poligraficzne realizujemy dla 
PKN ORLEN S.A., spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, a także 
klientów zewnętrznych. 

W naszej ofercie można znaleźć m.in.:

· Projektowanie i wydruk wizytówek 1 lub 2-stronnych
· Wydruk kodów kreskowych na etykietach 

termicznych
· Wydruki B&W i kolor do formatu A3 
· Laminacja druków do formatu A3
· Oprawianie dokumentów: 
          Bindowanie
          Termobindowanie
· Wyklejanie tablic PCV (może warto dodać przykłady 

takie jak: tablice informacyjne, kierunkowe, itp...)
· Projekt i wydruk dyplomów w formacie A4 
· Wyklejanie okien folią mleczną (proponuje rozwinąć 

o inny asortyment nie tylko folia mleczna oraz dodać 
plotowanie, że realizujemy we własnym zakresie)

· Wykonanie projektów graficznych na indywidualne 
zamówienie klienta. 



ISO
ZARZĄDZAMY Z CERTYFIKATAMI

ISO 9001:2015          - system zarządzania jakością

ISO 14001:2015         - system zarządzania  środowiskowego

PN-N-18001:2004     - system zarządzania bezpieczeństwem
                                    i higeną pracy

ISO/IEC 27001:2013 - system zarządzania bezpieczeństwem 
                                     informacji

W ORLEN ADMINISTRACJI FUNKCJONUJE 
CERTYFIKOWANY ZINTEGROWANY SYSTEM 
ZARZĄDZANIA W OPRACIU O WYMAGANIA NORM:

PN-N
18001

ISO
9001

ISO
14001

ISO
27001

CERTYFIKAT



NOTATKI
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ORLEN Administracja sp. z o.o.
ul. Chemików 7 (budynek 06), 09-411 Płock

Sekretariat: tel.: +48 24 256 55 56
Marketing: tel.: +48 24 256 95 54

www.orlenadministracja.pl, e-mail: orlenadministracja@orlen.pl

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE
 NIERUCHOMOŚCIAMI

tel: +48 24 256 96 24
tel: +48 24 256 95 62

e-mail: zarzadzanie.nieruchomosciamiadm@orlen.pl

USŁUGI TECHNICZNE tel: +48 24 256 92 98
e-mail: serwis.techniczny.administracja@orlen.pl

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
INWESTYCYJNYMI

tel: +48 24 256 95 37
e-mail: projekty.inwestycyjneadm@orlen.pl

USŁUGI ARCHIWIZACYJNE tel: +48 24 256 95 92
e-mail: archiwum.zakladowe@orlen.pl

USŁUGI KANCELARYJNE tel: +48 24 256 95 50
e-mail: kancelaria.adm@orlen.pl

USŁUGI 
KONFERENCYJNO-BANKIETOWE

Srebrna Catering
tel: +48 24 256 95 61, 24 256 68 58

www.srebrnacatering.pl
e-mail: srebrnacatering@orlen.pl

USŁUGI 
GASTRONOMICZNE

tel.: +48 24 286 95 39
e-mail: srebrnacatering@orlen.pl

HOTEL PETROCHEMIA
Hotel Petrochemia 

tel: +48 24 365 60 01, 24 262 40 33
www.hotelpetrochemia.pl

e-mail: hotel.petrochemia@orlen.pl

USŁUGI PRALNICZE tel: +48 24 256 96 65
e-mail: pralnia@orlen.pl

DYSTRYBUCJA WODY I NAPOJÓW tel: +48 24 256 95 46
e-mail: dystrybucja.orlenadministracja@orlen.pl

USŁUGI
POLIGRAFICZNE

tel: +48 24 256 77 59
e-mail: jakub.kaminski@orlen.pl

Kontakt:
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